โครงการวิจัย
No.

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

1

2558 โครงการติดตามพัฒนาการเด็กที่จบ
การศึกษาในระดับชันอนุ
้ บาล 3 จาก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

2

2558 โครงการศึกษาและสารวจสุขภาวะ
ครอบครัวไทยตามแนวทางครอบครัว
อบอุน่ ปี 2557
2558 โครงการการพัฒนางานประจาสู่
งานวิจยั (R2R)
2558 โครงการการนาร่องเพื่อพัฒนา
หลักสูตรว่าด้ วยคุณธรรมจริ ยธรรมใน
การป้องกันการทุจริ ตสาหรับเด็กและ
เยาวชน:กลุม่ เด็กปฐมวัย

3
4

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
(ที่ปรึกษา)
อ.ดร. นนทสรวง กลีบผึ ้ง
นางบุษยรัต ซื่อดี
นางสาวธันยพัฒน์ พิรุณโปรย
นางสาวนันทนัช สงศิริ
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
น.ส.นันทนัช สงศิริ
น.ส.สาลินี จันทร์ เจริญ
ดร.ศรัล ขุนวิทยา
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
น.ส.นันทนัช สงศิริ
น.ส.สาลินี จันทร์ เจริญ
น.ส.วินนั ดา ดีสวสดิ์

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
ธ.ค.56-ธ.ค.59

แหล่ งทุน
โครงการหน่วยสนับสนุนงาน
วิชาการด้ านเด็กและยาวชน
แผนงานสุขภาวะเด็กและ
เยาวชน

ต.ค. 57-ก.พ. 58

มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว

ต.ค. 57-ก.ย. 58

เงินรายได้ ของสถาบัน

ต.ค. 57-ก.ย. 58

สภาการศึกษา

No.
5

6

7
8

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

2557 โครงการความสัมพันธ์ของภาวะ
น ้าหนักเกิน พัฒนาการด้ านเชาว์
ปั ญญา อารมณ์ และความมุ่งมัน่
อดทนในเด็กวัยเรี ยน (The
Relationship among over weight
status, IQ, EQ&AQ in school aqe
children)
2557 โครงการเกมส์หมากกระดานกับการ
พัฒนาด้ านความคิดสติปัญญาและ
บุคลิกภาพของเด็ก ("Go" game for
developing cognition intelligence
and personality of children)
2557 โครงการการศึกษาการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาของประเทศญี่ปนุ่
2557 โครงการศึกษาและสารวจสุขภาวะ
ครอบครัวไทยตามแนวทางครอบครัว
อบอุน่ ปี 2556

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
ผศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตย์
(ที่ปรึกษา)
อ.ดร.อธิวฒ
ั น์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ
(ที่ปรึกษา)
อ.พญ.หัทยา ดารงค์ผล
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
นายศรัล ขุนวิทยา
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
น.ส.นันทนัช สงศิริ
น.ส.สาลินี จันทร์ เจริญ

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
น.ส.นันทนัช สงศิริ
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
น.ส.นันทนัช สงศิริ
น.ส.สาลินี จันทร์ เจริญ

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
ก.พ.57- ก.พ.58

เม.ย. 56-เม.ย. 57

แหล่ งทุน
เงินงบประมาณแผ่นดิน

CP ALL

15 ก.ค. 56 - 15 ม.ค. 57 CP ALL
ก.ค. 56-ก.พ. 57

มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว

No.

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

9

2557 การพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐาน
เครื่ องมือประเมินการคิดขันสู
้ งในเด็ก
ปฐมวัย

10

2557 โครงการจัดตังหน่
้ วยสนับสนุนทาง
วิชาการเคลื่อนที่และระบบ
พี่เลี ้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน
2557 โครงการการใช้ การละเล่นไทยเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย
2557 โครงการการพัฒนางานประจาสู่
งานวิจยั (R2R)
2557 โครงการสนับสนุนเพื่อตีพิมพ์ บทความ
วิจยั
2557 โครงการสนับสนุนการเข้ าร่วมนาเสนอ
ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ
ในระดับนานาชาติ
2557 โครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั
ของนักวิจยั รุ่นใหม่

11
12
13
14

15

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน

แหล่ งทุน

รศ.ดร. นวลจันทร์ จฑุ าภักดี
อ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร
คุณอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
นางสาวปิ ยวลี ธนเศรษฐกร
ดร.นุชนาฎ รักษี
รศ.นพ.สุริยเดว ทรี ปาตี

เงินงบประมาณแผ่นดินของ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.)

ต.ค. 56-ก.ย. 57

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน

ต.ค. 56-ก.ย. 57

เงินงบประมาณแผ่นดิน

ดร.ศรัล ขุนวิทยา

ต.ค. 56-ก.ย. 57

เงินรายได้ ของสถาบัน

งานวิจยั และบริ การวิชาการ

ต.ค. 56-ก.ย. 57

เงินรายได้ ของสถาบัน

งานวิจยั และบริ การวิชาการ

ต.ค. 56-ก.ย. 57

เงินรายได้ ของสถาบัน

งานวิจยั และบริ การวิชาการ

ต.ค. 56-ก.ย. 57

เงินรายได้ ของสถาบัน

No.
16

17
18

19

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

2556 เกมส์หมากกระดานกับการพัฒนาด้ าน
ความคิดสติปัญญาและบุคลิกภาพของ
เด็ก ("Go" game for developing
cognition intelligence and
personality of children)
2556 โครงการการศึกษาการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาของประเทศญี่ปนุ่
2556 โครงการศึกษาและสารวจสุขภาวะ
ครอบครัวไทยตามแนวทางครอบครัว
อบอุน่ ปี 2556
2556 โครงการการจัดทาชุดสวัสดิการพื ้นฐาน
และการประมาณการค่าใช้ จ่ายรายหัว
เพื่อการดูแลเด็กด้ อยโอกาสนอกระบบ
และเด็กกลุม่ เสี่ยงในระบบการศึกษา

20

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
น.ส.นันทนัช สงศิริ
น.ส.สาลินี จันทร์ เจริญ

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
น.ส.นันทนัช สงศิริ
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
น.ส.นันทนัช สงศิริ
น.ส.สาลินี จันทร์ เจริญ
ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุ โณทัย
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
อ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์

2556 เกมส์หมากกระดานกับการพัฒนาด้ าน ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ความคิดสติปัญญาและบุคลิกภาพของ น.ส.นันทนัช สงศิริ
เด็ก ("Go" game for developing
น.ส.สาลินี จันทร์ เจริญ
cognition intelligence and
personality of children)

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
มิ.ย. 56-เม.ย. 57

แหล่ งทุน
CP ALL

15 ก.ค. 56 - 15 ม.ค. 57 CP ALL
ก.ค. 56-ก.พ. 57

21 ต.ค. 54-21 เม.ย. 56

มิ.ย. 56-เม.ย. 57

มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว

สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้และคุณภาพเยาวชน

CP ALL

No.
21

22

23

24

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

2555 โครงการทบทวนและวิเคราะห์
สถานการณ์และนโยบายประเด็นด้ าน
เด็กด้ อยโอกาส เยาวชน กับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและการเรี ยนรู้
2555 โครงการศึกษาและสารวจสถานการณ์
สุขภาวะครอบครัวไทยตามแนวทาง
ครอบครัวอบอุ่นปี 2554 และ2555
2555 โครงการการติดตามผลการรักษากลุม่
เด็กออทิสติกที่มีพฒ
ั นาการดีขึ ้นมาก
จากการใช้ เทคนิค DIR / ฟลอไทม์ เป็ น
เวลาอย่างน้ อย 2 ปี
2555 โครงการติดตามประเมินผล
กระบวนการการนาข้ อเสนอแนะจาก
สมัชชาครอบครัวแห่งชาติ ปี 2552 ไป
ดาเนินการเพื่อให้ เกิดนโยบาย
กรณีศกึ ษาในข้ อเสนอประเด็นการหย่า
ร้ างอย่างสร้ างสรรค์

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
อ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

อ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
นางสาวนันทนัช สงศิริ
นางสาวสาลินี จันทร์ เจริญ
อ.พญ.แก้ วตา นพมณีจารัสเลิศ
รศ.พญ.กิ่งแก้ ว ปาจรี ย์

อ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์

จานวนปี /ระยะเวลา
แหล่ งทุน
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
26 ก.ย. 54 - 31 ต.ค. 54 สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้และคุณภาพเยาวชน

1 ส.ค. 54 - 15 มี.ค. 55 สมาคมครอบครัวศึกษาแห่ง
ประเทศไทย
ม.ค.54 - มิ.ย. 55

-

ต.ค. 54 - ต.ค. 55

สมาคมครอบครัวศึกษาแห่ง
ประเทศไทย

No.
25

26

27

28

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

2555 โครงการการจัดทาชุดสวัสดิการ
พื ้นฐานและการประมาณการค่าใช้ จา่ ย
รายหัวเพื่อการดูแลเด็กด้ อยโอกาสนอก
ระบบและเด็กกลุม่ เสี่ยงในระบบ
การศึกษา
2555 กิจกรรมต้ นทุนชีวิตสูก่ ารเสริ มสร้ าง
บริบทเชิงวัฒนธรรม

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุ โณทัย
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
อ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์

นพ.สุริยเดว ทรี ปาตี
น.ส.พรรณนิภา สังข์ทอง
น.ส.ศิริวิมล ศาลาจันทร์
นางสลิลทิพย์ เชี่ยงทอง
อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

2555 โครงการให้ คาปรึกษาเพื่อการพัฒนา
รายการโทรทัศน์ที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้
สาหรับเด็กและเยาวชน (ThaiPBS
Program Clinic Project)
2555 โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์
เพื่อสร้ างสรรค์รายการการเรี ยนรู้เท่า
ทันสื่อ และการเรี ยนรู้เรื่ องเพศสาหรับ
เด็กและเยาวชน (ThaiPBS Kids
Media literacy training project)

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
21 ต.ค. 54-21 เม.ย. 56

แหล่ งทุน
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรี ยนรู้และคุณภาพเยาวชน

ม.ค. 55 - ก.ค. 55

กระทรวงวัฒนธรรม

1 พ.ย. 54 - 31 ม.ค. 55

ThaiPBS

1 พ.ย. 54 - 31 ม.ค. 55

ThaiPBS

No.
29

30

31

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

2555 โครงการวิจยั และพัฒนาการผลิต
รายการโทรทัศน์ต้นแบบเพื่อการ
ส่งเสริมการเรี ยนรู้สาหรับเด็กเชิง
ประเด็น (ThaiPBS Kids Protype
Program Development)
2555 โครงการการพัฒนาตัวชี ้วัดสุขภาวะ
ทางวัฒนธรรมระดับชุมชน สาหรับ
ประเทศไทย

2554 โครงการอิทธิพลของดนตรี และการ
เคลื่อนไหวต่อการพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ในเด็ก

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
อ.ดร.อธิวฒ
ั น์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ
ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ
อ.ดร.พชร สุวรรณภาชน์
น.ส.สุจินดา ย่องจีน
น.ส.นันทนัช สงศิริ
อ.นพ.สุริยเดว ทรี ปาตี (ที่ปรึกษา)
นายประสพ เรี ยงเงิน (ที่ปรึกษา)
น.ส.ลัดดา ตังสุ
้ ภาชัย (ที่ปรึกษา)
อ.ดร.วสุนนั ท์ ชุม่ เชื ้อ
อ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
1 พ.ย. 54 - 31 ม.ค. 55

แหล่ งทุน
ThaiPBS

ก.ค.55--ก.พ.56 ขยายถึง กระทรวงวัฒนธรรม
ส.ค. 56

ต.ค. 53 - ก.ย. 54

โครงการวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศ
ด้ านดนตรี เพื่อสุขภาพและ
บาบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

No.

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

32

2554 โครงการอิทธิพลของการฟั งดนตรี ตอ่
การพัฒนาความจาในผู้สงู วัย

33

2554 Senior citizens : What they really
need for public mass
transportation
2554 โครงการรวบรวมและสรุปสาระสาคัญ
กฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่
เกี่ยวข้ องด้ านครอบครัวในประเทศและ
ต่างประเทศ
2554 ผลของกิจกรรมศิลปะ ที่มีตอ่ การ
ยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ที่อยูใ่ น
องค์ประกอบห้ องเรี ยนต่างกัน
2554 การศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม : รูปแบบการ
จัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ และ ความ
เสมอภาค สาหรับประเทศไทย

34

35

36

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
นางธีรตา ขานอง
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
ดร.วสุนนั ท์ ชุม่ เชื ้อ
อ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

อ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ (ที่ปรึกษา)

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
ต.ค. 53 - ก.ย. 54

ม.ค. 54 - ก.ย.54

แหล่ งทุน
โครงการวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศ
ด้ านดนตรี เพื่อสุขภาพและ
บาบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Mitsui Sumitomo Insurance
Welfare Foundation

21 เม.ย. - 17 ต.ค. 54

สานักกิจการสตรี และสถาบัน
ครอบครัว

(ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์)
ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน

มี.ค. 54 - ก.พ.55

สถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(อ.ดร.ฐิ ตมิ ดี อาพัทธนานนท์)
ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน

ก.พ. 54 - ม.ค. 55

สถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

No.
37

38

39
40

41

42

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

2554 โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาศูนย์กลาง
วิชาการด้ านสื่อเพื่อส่งเสริมการศึกษา
และการเรี ยนรู้
2554 โครงการวิจยั และพัฒนาแผนแม่บท
ด้ านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
2554 โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์กร
คุ้มครองผู้บริ โภคสื่อภาคประชาชน
2554 โครงการบริ การวิชาการเรื่ องการใช้
การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
และพฤติกรรมจริ ยธรรมในเด็กปฐมวัย
2554 โครงการวิจยั จัดการองค์ความรู้ในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรี ยนรู้ของเด็กและ
เยาวชน
2554 โครงการสร้ างดัชนีชี ้วัดสุขภาวะ
ครอบครัวเพื่อการประเมินผลงานตาม
แผนงานสุขภาวะครอบครัว

อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
ต.ค. 53 - ก.ย. 54

อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

ต.ค. 53 - ก.ย. 54

กระทรวงศึกษาธิการ

อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

ต.ค. 53 - ก.ย. 54

สสส.

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน

ต.ค. 53 - ก.ย. 54

เงินงบประมาณแผ่นดิน

อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

ก.ค.53 - ม.ค.54

มูลนิธิสยามกัมมาจล

อ.ศิวพร ปกป้อง

ก.ย.53 - ธ.ค.53

มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน

แหล่ งทุน
สสส.

No.
43

44
45
46

47

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

2554 โครงการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
2554 โครงการความรู้เพื่อชีวิต (Fact for life
Version 4)
2553 โครงการศึกษาสถานการณ์สขุ ภาวะ
ครอบครัวไทย
2553 โครงการบูรณาการและพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัยแบบมี
ส่วนร่วม (ปี 53)
2553 โครงการศึกษาการประเมินสัมฤทธิผล
ของการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้ าน ICT ของประเทศไทยให้ มีความรู้
ความเข้ าใจตามมาตรฐานวิชาชีพด้ าน
ICT และสามารถนาความรู้ที่ได้ มาใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ได้
มาตรฐานเพื่อเป็ นการเพิ่มขีด
ความสามารถของการแข่งขันใน
ตลาดโลก

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
4 ส.ค.53 - 3 ส.ค.54

แหล่ งทุน
กระทรวงวัฒนธรรม

ต.ค. 53 - มี.ค. 54

องค์การ Unicef

อาจารย์ศวิ พร ปกป้อง

พ.ย.52 – ม.ค.53

มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว

รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
น.ส.รัชนิดา เหมาะมาศ
น.ส.สิริวลั ย์ เรื องสุรัตน์
อ.ศิวพร ปกป้อง
นางสาวกชกร วรรณนิตย์

ต.ค.52 - ก.ย.53

งบประมาณแผ่นดิน

15 ก.ค - 3 ก.ย.53

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด
(มหาชน)

No.
48

49

50

51

52

53

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

2553 โครงการวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมการกระทาความรุนแรง
ทังทางกายภาพและการข่
้
มเหงรังแก
ผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชนไทย
2553 โครงการจัดการองค์ความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชน
2553 โครงการศึกษาและพัฒนาการ
ขับเคลื่อนงานด้ านสื่อปลอดภัย
สร้ างสรรค์ในจังหวัดนาร่อง
2553 โครงการการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาพหุวฒ
ั นธรรมในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา
2553 Girls and ICT (เด็กผู้หญิงกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :
ความเสี่ยง โอกาส)
2553 Child Protection Partnership (CPP)
Agreement โครงการพัฒนาหลักสูตร
การเรี ยนรู้เท่าทันสื่อไอซีที

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
อ.ศิวพร ปกป้อง
ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
ก.ค. – ก.ย.53

แหล่ งทุน
ปั ญญาสมาพันธ์

19 ก.ค. 53 - 20 ม.ค. 54 มูลนิธิสยามกัมมาจล

อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

19 ก.ค. - 30 ก.ย. 53

กระทรวงวัฒนธรรม

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

ส.ค. 53 – ก.ค. 2554

กระทรวงวัฒนธรรม

อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

16 พ.ค. - 15 มิ.ย. 53

องค์การแพลนแห่งประเทศไทย

อ.อิทธิพล ปรี ตปิ ระสงค์

28 เม.ย. - 30 ก.ย.53

องค์การแพลนแห่งประเทศไทย

No.
54

ปี

ชื่อโครงการวิจัย

2553 โครงการสร้ างดัชนีชี ้วัดสุขภาวะ
ครอบครัวเพื่อการประเมินผลงานตาม
แผนงานสุขภาวะครอบครัว ระยะ 3 ปี
(ประจาปี 2553)

ชื่ออาจารย์ + นักวิจัยที่ได้ ทุน
อาจารย์ศวิ พร ปกป้อง
อ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
นางสาวสาลินี จันทร์ เจริญ

จานวนปี /ระยะเวลา
ที่ได้ รับทุนสนับสนุน
1 ก.ย. - 20 ธ.ค.53

แหล่ งทุน
มูลนิธิเครื อข่ายครอบครัว

